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Vizionar. Ingenios. Remarcabil. 
Fiecare mașină poartă semnătura sa.
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Tumultos. 
Puternic. 
Maiestuos.

Ford Focus RS reprezintă un punct 
de referinţă pentru șoferii entuziaști. 
Motorul de 2,3 litri special creat și 
tracţiunea integrală inovatoare asigură 
mai multă putere accesibilă, tracţiune 
și agilitate superioare. Proiectat să 
maximizeze experienţa dumneavoastră 
la drum și pe pistă, Ford Focus RS oferă 
cea mai mare satisfacţie șoferilor care 
nu fac rabat de la performanţă.
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Curbe în ac de păr
Tracţiunea integrală avansată cu 
controlul vectorului de cuplu permite
mașinii să menţină puterea în curbe 
și vă face să fiţi complet încrezători
la viraje.

Curbe strânse
Sistemul de frânare de înaltă 
performanţă al Ford Focus RS asigură
o decelerare remarcabilă din toate 
vitezele.

Trecerea peste 
obstacole
Trecerea peste obstacole poate să 
utilizeze toată suspensia, ceea ce face 
ca unele mașini să fie pe moment
greu de stăpânit atunci când ating din
nou pământul. Dar suspensia Tenneco 
avansată, rigidă, inspirată de mașinile
de curse, cu care este prevăzut RS vă
ajută să ţineţi mașina sub controlul
dumneavoastră strict.

Drumuri drepte de 
creastă
Acceleraţia maximă pe creste cu viraje
ușoare poate face ca alte mașini să 
piardă contactul cu carosabilul. Nu și
RS. Forma aerodinamică a mașinii și
tracţiunea integrală avansată sunt 
proiectate să păstreze contactul cu 
drumul, chiar și când acesta este 
foarte ud.

Linie dreaptă
O cutie eficientă cu 6 trepte de viteze 
inspirată de mașinile de curse permite
RS să menţină un cuplu și puncte 
de putere optime în toată gama de 
turaţii și până la o viteză maximă de
266 km/h.
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Proiectat pentru a 
excela.

Dezvoltat de echipa Ford Performance 
și pus în mișcare de remarcabila 
tehnologie EcoBoost a Ford, noul 
Ford Focus RS atinge o putere ce nu 
face compromisuri, cu o eficienţă 
impresionantă. 
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Putere 
disciplinată.

Ford Focus RS administrează adrenalină 
la cerere, oferindu-vă o putere năvalnică 
disciplinată prin control. 

Watch the Focus 
RS in action

FOCUS_RS_MAIN_2017_V2_ROU_RO.indd   13FOCUS_RS_MAIN_2017_V2_ROU_RO.indd   13 17/10/2016   16:05:3517/10/2016   16:05:35 7

FOCUS_RS_MAIN_2017_V2_INNERS_#SF_ROU_RO_bp 17/10/2016 16:06



FOCUS_RS_MAIN_2017_V2_IMAGES.indd   14FOCUS_RS_MAIN_2017_V2_IMAGES.indd   14 23/09/2016   08:36:4723/09/2016   08:36:47FOCUS_RS_MAIN_2017_V2_ROU_RO.indd   14FOCUS_RS_MAIN_2017_V2_ROU_RO.indd   14 17/10/2016   16:05:3617/10/2016   16:05:368

FOCUS_RS_MAIN_2017_V2_INNERS_#SF_ROU_RO_bp 17/10/2016 16:06

FOCUS_RS_MAIN_2017_V2_IMAGES.indd   15FOCUS_RS_MAIN_2017_V2_IMAGES.indd   15 23/09/2016   08:36:5723/09/2016   08:36:57

Putere interioară.

Performanţa înaltă a RS se reflectă în 
întreaga mașină. Un nou volan cu fundul 
plat, îmbrăcat în piele, îmbunătăţește 
performanţa dumneavoastră 
de conducere. Iar noile scaune 
caracteristice RS Recaro, parţial din 
piele, cu dungi Nitrous Blue, formează 
piesa centrală a habitaclului RS. 
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EcoBoost 2.3 GTDi
Noul motor Ford EcoBoost de 2,3 
litri pentru RS a fost conceput 
special pentru o performanţă înaltă. 
Turbocompresorul său cu volută dublă 
și inerţie redusă, cu un compresor de 
mare capacitate și un intercooler, oferă 
un flux de aer și o densitate a încărcării 
mai mari. Adăugându-se o galerie de 
evacuare integrată care maximizează 
energia de impuls către turbină, rezultă 
emisii și o eficienţă a combustibilului 
îmbunătăţite cu o putere crescută de 
până la 350 CP.

Controlul vectorului de 
cuplu pentru tracţiunea 
integrală
Oferă tracţiune superioară pentru 
condiţiile solicitante. Un sistem de 
vectorizare cu ambreiaj dublu în 
spate deviază până la 100 % din 
cuplul tracţiunii din spate către o 
singură roată în timpul virajelor, dacă 
este necesar. Aceasta produce o 
tracţiune mai mare, eliminând practic 
subvirarea.

Personalizaţi experienţa conducerii cu 
o gamă de patru moduri de conducere, 
incluzând Normal și Sport pentru 
conducerea pe drum sau Track și Drift 
pentru conducerea pe pistă.

Patru moduri de conducere 
activă

Controlul demarării
Dezvoltat pentru conducerea pe 
pistă, controlul demarării (launch 
control) ridică limita de cuplu pentru 
prima treaptă, asigurând tracţiunea și 
accelerarea optime.  
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Indicatorul luminos pentru 
schimbarea optimă a 
treptelor de viteză
Un simbol RS care luminează scurt 
vă ajută să optimizaţi acceleraţia 
vehiculului. Aflat în turometru, indică 
punctele de performanţă optimă 
pentru trecerea într-o treaptă 
superioară de viteză și limitele de 
turaţii pentru fiecare treaptă.

Etrierele vopsite 
Brembo 
Producătorul de vârf al 
componentelor de înaltă 
performanţă ale sistemului 
de frânare, Brembo, este 
partenerul perfect pentru Ford 
Focus RS.

Inovaţie 
prin 
tehnologie.

Filmul unicat 
cu Ken Block
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Specificaţiile și performanţa RS

*Jantele alese vor veni cu cauciucurile / anvelopele mentionate. Marca acestora nu poate fi aleasa. 
**Ford Emergency Assistance is an innovative SYNC feature that uses a Bluetooth®-paired and connected mobile 

phone to help vehicle occupants initiate a direct call to the local Communications Centre, following a vehicle crash event 
involving an airbag deployment or fuel pump shut off. The feature operates in more than 40 European countries and 

regions. 
*In treapta a 4-a de viteze. ØConform testelor Ford. ØØDatele tehnice declarate privind consumul, emisiile de CO2 precum 

si celelate performante sunte masurate in conformitate cu solicitarile tehnice si specificatiile regulamentelor Europene 
(EC) 715/2007si (EC) 692/2008 conform ultimilor modificari. Consumul de combustibil si emisiile de CO2 sunt mentionate 

pentru o varianta de autoturism si nu pentru o singura masina. Procedurile standard aplicate in cadrul testarilor permit 
realizarea de comparatii intre diferite modele si producatori diferiti. In plus fata de eficienta consumului unui autoturism, 

comportamentul al volan precum si alti factori non-tehnici pot juca un rol important privind consumul de combustibil 
si emisiile de CO2 precum si alte date tehnice. Emisiile de CO2 reprezinta unul din principalii responsabili pentru incalzirea 

globala.

Standard
Optional, contracost

Parte a unui pachet, contra cost
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Echipamentul, dotările și opţiunile RS

Dotările opţionale
 ■ Scaune turnate, din piele/microdinamica
 ■ Jante de 19" din aliaj vopsit, cu 20 de spiţe
 ■ Jante de 19" din aliaj forjat, cu 5x2 spiţe
 ■ Etriere Brembo vopsite cu marca RS
 ■ Oprire activă în mediul urban

Dotările standard
 ■ Vectorizare a cuplului - tracţiune integrală
 ■ Patru moduri selectabile de către șofer
 ■ Control al demarării
 ■ Jante de 19" din aliaj cu 20 de spiţe
 ■ Scaune Recaro cu marca RS
 ■ Radio/CD/DAB de înaltă calitate cu ecran tactil de 8", 

SYNC 2 cu control vocal și nouă difuzoare marca Sony 
 ■ Covorașe RS unicat, în faţă și spate
 ■ Habitaclu RS unicat al bordului 
 ■ Sistem de faruri autoadaptive
 ■ Buton de pornire Ford Power
 ■ Praguri de portieră RS în faţă
 ■ Capace de pedale din oţel inoxidabil cu inserţii din 

cauciuc 
 ■ Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri (TPMS)
 ■ Sistem de frânare antiblocare (ABS) și control electronic 

al stabilităţii (ESC), cu controlul tracţiunii și asistenţă la 
pornirea în pantă 

 ■ Indicator luminos pentru schimbarea performantă a 
treptelor de viteză 

Suspensia complet independentă
Suspensie sport cu amortizoare inerţiale 
cu două moduri comutabile care oferă o 
conducere mai fermă pe piste.
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Stealth Grey
(Vopsea 
nemetalizată)

Frozen White
(Vopsea 
nemetalizată)

Shadow Black
(Vopsea mica)

Magnetic
(Vopsea metalizată)

Nitrous Blue
(Vopsea în patru straturi, unicat pentru RS)

Culorile caroseriei și jantele din aliaj

Jante standard din aliaj 
Jante de 19" din aliaj cu 20 de 
spiţe cu model unic RS 

Jante din aliaj RS 
Jante de 19” din aliaj cu 20 de 
spiţe RS 

Jante din aliaj Sport 
Performance
Jante de 19” din aliaj 
forjat cu cauciucuri Sport 
Performance  

Scaune Recaro turnate pentru mașini de curse
1.  Eton/Race Track - Charcoal Black/piele 

Salerno - Charcoal Black (parţial din piele). 

2.  Dinamica Micro Fibre - Ebony/piele Salerno - 
Charcoal Black (scaun turnat).

3.  Eton/Race Track - Charcoal Black/piele 
Salerno - Nitrous Blue (parţial din piele).  

Tapiţeria scaunelor
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 ro Ilustraţii, descrieri şi specificaţii. În momentul în care a fost tipărită, informaţiile din această broşură erau corecte. Totuşi, politica Ford impune dezvoltarea continuă a produselor. De aceea, Ford îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment 

specificaţiile, culorile şi preţurile modelelor şi ale articolele prezentate şi descrise în această publicaţie. Pentru a afla ultimele detalii, consultaţi întotdeauna un dealer Ford. Echipament opţional. În această publicaţie, atunci când o caracteristică este 
descrisă ca ‘opţiune’ sau ‘configuraţie opţională/pachet opţional’, etc., trebuie să presupuneţi că acestea vor fi la un cost suplimentar faţă de costul de bază al vehiculului, dacă nu este specificat contrariul. Toate modelele şi combinaţiile de culori sunt în 
funcţie de disponibilitate. Notă: O parte din imaginile prezentate înfăţişează un model prototip şi/sau sunt generate pe calculator, de aceea, designul/caracteristicile versiunii finale pot prezenta diferenţe sub anumite aspecte. În plus, unele din dotările 
prezentate ale vehiculelor pot fi opţionale Notă: Această broşură conţine atât accesorii originale Ford cât şi o gamă de produse a furnizorilor noştri. +Accesoriile identificate sunt accesorii alese cu grijă de la furnizori terţi; acestea nu beneficiază de garanţie 
Ford, însă sunt acoperite de garanţia proprie a furnizorului terţ, toate aceste detalii pot fi obţinute de la dealerul dumneavoastră Ford. Notă: Denumirea şi logourile mărcii Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare de către Ford Motor 
Company se face sub licenţă. Marca verbală şi siglele iPod sunt proprietatea Apple Inc. Celelalte mărci şi denumiri comerciale sunt deţinute de respectivii proprietari. Notă: Unele sisteme de asistenţă a conducătorului sau elemente de siguranţă descrise 
în această broşură funcţionează pe bază de senzori a căror performanţă poate fi afectată de anumite condiţii meteorologice sau de mediu.
 

Când nu mai aveţi nevoie de 
această broşură, vă rugăm să o 
reciclaţi.

Published by Ford Motor Company Limited, 
Brentwood, Essex, England.
Registered in England No. 235446.
BJN 205436. FoE Y45U. 
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